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 ترجمة من السويدية 

 

 ستوكهولم محافظة  في  الصحة عن  استبيان  فيللمشاركة  إليك  بحاجة  نحن

 

 وساهمت Hälsa Stockholm استبيان في السابق في شاركت   لقد! طيبة تحية

 اآلن تجري. السكان لدى المعتادة الصحية المشاكل حول المعارف زيادة في

Region Stockholm السنوات خالل الصحة تغير كيفية لفهم جديدة متابعة 

 .جديد استبيان على اإلجابة توافق على أن نتمنى. كورونا جائحة وخالل األخيرة

 
 الرعاية لتكييف االستبيان من عليها سنحصل التي المعارف إلى حاجة هناك

 سنقوم. اآلخرين واحتياجات احتياجاتك حسب الصحية واإلجراءات الطبية
 والباحثين والسياسيين الصحية الرعاية مع  االستبيان من نتعلمه ما بمشاركة

 .الشعب وعامة

 مهمة أجوبتك
 من إنه علينا، تأثيرها وكيفية الصحية المشاكل يسبب الذي ما فهم يمكننا لكي

 مهمة أجوبتك إن. الزمن من فترة خالل نفسها الناس مجموعة نتبع أن المهم

 ولكن ،جديد من طوعية المشاركة. السابق في شاركت  ألنك خاصة  بصورة

 .آخر  شخص بأجوبة أجوبتك تعويض يمكن ال ألنه مهمة مشاركتك

 فعله  يجب ما هذا
 اختر. خطي استبيان في أو اإلنترنت على استبيان في األسئلة على اإلجابة يمكنك

 .دقيقة 45 إلى 30 االستبيان على اإلجابة تستغرق. اليمين على التعليمات واتبع

 !فارقًا تحِدث  إنك! مشاركتك على شكًرا
 

 
Cecilia Magnusson 

 Region Stockholm االجتماعي، والطب األوبئة علم مركز العمل، رئيسة 

 

 

 
 اإلنترنت  على االستبيان

 

 إلى اذهب

www.indikator.org/sphc 

 الرسالة  في الرمز  يوجد : اإلجابة رمز بتعبئة قم

 .البريد  صندوق  في  عليها  حصلت  التي 

 

 :الجوال بكاميرا QR الرمز تصوير يمكنك كما

 في  عليها  حصلت  التي  الرسالة  في  QR رمز  يوجد 

 .البريد  صندوق 

 

 
 الورقي  االستبيان

 
 حوالي بعد منزلك إلى  الورقي االستبيان إرسال يتم

 ظرف  في إلينا  وأرسله بتعبئته قم. أسابيع أربعة

 .المرفق الدفع مسبق اإلرجاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 .واالنكليزية بالسويدية  متوفر االستبيان

 .الصفحة ظهر على الشخصية بياناتك  حماية وكيفية االستبيان  حول المعلومات من المزيد يوجد
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 المعلومات  وسرية البيانات معالجة

 

 نعالجها  التي  الشخصية البيانات

 Region لدى سجالت من الخطر وعوامل الصحة حول ببيانات نجمعها التي  االستبيان بيانات تكملة يتم الصحة، عن شمولية أكثر دراسة إجراء يمكن كي ل

Stockholm مصلحةو الوطنية واألرشيف االجتماعية التأمينات وصندوق واالجتماعية الصحية  للشؤون الوطني  والمجلس المركزية اإلحصاءات ومديرية 

 والتشخيصات االجتماعي  واالقتصاد السكن وضاحية والمسكن والهجرة بالعائلة البيانات تتعلق .كارولينسكا ومعهد النوعية وسجل ستوكهولم وبلدية والتجنيد الدفاع

 أن بما. المسكن بقرب الهواء وتلوث الضجيج مستويات إلى  باإلضافة والتجنيد، الدراسات ونتائج الوالدة ونتائج العقاقير واستعمال الطبية واألحداث والصحة

بربط السجالت   ((SCB المركزية اإلحصاءات مديريةتقوم . واألطفال واإلخوة الوالدين عن بيانات بجلب أيًضا نقوم الصحة، على  تؤثر العائلية والظروف الوراثة

 .متسلسل برقم الهويّات جميع تعويض يتم Region Stockholm إلى  التسليم قبل مع بعضها البعض.

 .المستقبل في  تكميلية أسئلة لطرح  بك  نتصل أن يمكن قد الوقت، مرور على  الصحة تطور متابعة يمكننا لكي 

 نجمعها التي البيانات استعمال كيفية

 ويوجد ،ces.sll.se اإللكتروني  الموقع على  الشعب لعامة متاحة التقارير. السكان صحة عن تقارير في  المجموعة مستوى  على  وتنسيقها البيانات تحليل سيتم

 محافظة في  وبلديات وضواحي  Region Stockholm قبل من الملّخصات استعمال يتم. folkhalsokollen.se اإللكتروني  الموقع على  البيانات عن ملّخصات

 .الدراسة إنهاء من تسنوا عشر  مرور بعد البيانات حذف يتم. الطبية والرعاية االجتماعية التغيرات لتخطيط ستوكهولم،

 . Region Stockholm مجال في  عليها تحصل التي  الخدمات أو الصحية الرعاية على  تؤثر لن االستبيان في  تعطيها التي  األجوبة أو االستبيان في  المشاركة إن

 الشخصية البيانات حماية كيفية

 تعويض يتم أنه يعني  مما مستعاًرا، اسًما تحمل بيانات استعمال مع التحاليل إجراء يتم. بك  الخاصة أجوبتك  فيه تظهر لن االستبيان، نتائج عن التقرير يتم عندما

 .باألمر المعني  التحليل يتطلبها التي  البيانات فقط نستعمل .متسلسل برقم الهويّات جميع

 قانون بموجب المعلومات سرية تنطبق. السر كتمان لواجب خاضعون االستبيان بياناتو االستبيان مع يعملون الذين وجميع المعلومات، بسرية بياناتك  حماية تتم

 أن هو الشخصية البيانات لمعالجة القانوني  األساس(. (GDPR ناتالبيا لحماية العام األوروبي  النظام بموجب الشخصية بياناتك  حماية أيًضا تتم. والسرية العلنية

 داخل في  حاسوبية وخوادم حواسيب في  الحساسة الشخصية البيانات جميع ومعالجة تخزين يتم. إحصائية ألغراض ضروري وأنه العامة المصلحة هو الغرض

 .العوامل متعددة بصادقة حمايتها تتم التي  السويد

 . SCB قبل من تتم التي  للمعالجة الشخصية البيانات عن المسؤولة هي ( SCB) المركزية اإلحصاءات مديرية

 النظام حول أسئلة لديك  كانت إذا. الشخصية  بياناتك  معالجة مسؤولية( SLSO) ستوكهولم محافظة في  الصحية الرعاية جهة تتحمل Region Stockholm في 

 إلى  الكترونية رسالة أرسل. البيانات حماية عن بالمسؤول باتصالك  نرحب الشخصية، بياناتك  حماية وكيفية GDPR العامة البيانات لحماية األوروبي 
gdpr.slso@sll.se 

 الشخصية بياناتك  عن  معلومات  اطلب

 يوقع أن ويجب خطيًا السجل مستخرج  طلب يكون أن يجب. الشخصية بياناتك  عن السجل، من مستخلص يسمى  ما مجانية، صورة على  الحصول في  الحق لديك 

 أو بياناتال تصحيح طلب يمكنك  الشخصية، البيانات قانون تخرق بطريقة الشخصية بياناتك  عالجت Region Stockholm أن اعتبرت إذا. المعني  الشخص عليه

 الخصوصية، حماية سلطة إلى  شكوى تقديم في  الحق فلك  الشخصية بياناتك  معالجة طريقة عن مستاءً  كنت إن . SCB تجاه الحقوق نفس لديك . حذفها أو حظرها

 .المشرفة السلطة هي  التي 

 عنا  معلومات

 صحة تطوير في  المساهمة هي  CES مهمة. Region Stockholm عليه فتشر الذي( CES) االجتماعي  والطب األوبئة علم مركز قبل من االستبيان إجراء يتم

 جديدة عمل طرق وتطوير العلمية البحوث  من أعمالنا تتألف. الشعبية الصحة عن المعارف وتطوير نشر خالل من ستوكهولم محافظة في  للسكان ومساوية جيدة

 .ستوكهولم محافظة في  والصحة الصحية الرعاية لتحسين جديدة ووسائل

 

 .Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) المستقلة االستبيانات شركة قبل من التحقيق استبيان إدارة تتم
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